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Een duurzaam initiatief



Inleiding

Het natuurzwembad Uithuizen is in de jaren ’30 op 
initiatief van enkele plaatselijke boeren opgestart als een 
werkgelegenheidsproject. Inmiddels is het natuurbad al 
jaren niet meer in gebruik na de komst van een nieuw 
modern en chloorhoudend zwembad in 
Uithuizen/Uithuizermeeden.

Het natuurbad leent zich bij uitstek voor het ontwikkelen 
van een duurzaam vakantiepark. Het zwembad is op 
zichzelf al duurzaam (geen chemicaliën) en daarnaast is 
de doelstelling in alle facetten van de (bouw)ontwikkeling 
én exploitatie zoveel mogelijk duurzaam te ondernemen 
en een 0 op de meter park te creëren.



Doelgroep

• Bij Vakantiepark 
Natuurzwembad Uithuizen 
richten wij ons op koppels 
tussen de 40 – 70 jaar

• Recreanten uit Nederland en 
Duitsland ongeveer binnen een 
straal van 200 km vanaf het 
park

• Met een inkomen iets boven 
modaal en veelal hoger 
opgeleid (HBO of universitair)

• Onze gasten zijn rustzoekers die 
houden van natuur en 
cultuurbeleving

• Ze leven als burger (zeer) 
bewust maar willen op vakantie 
vooral ook genieten en zoeken 
daarom een duurzame 
bestemming waarbij ze volop 
onbezorgd kunnen genieten van 
een mooie omgeving, luxe en 
een echt bijzonder 
vakantiegevoel



Wat gaan we concreet
doen?

• Terugbrengen water en strand

• Plaatsen van 6 waterlodges

• Plaatsen van grote recreatievilla bestaande uit 1 woning en 7 
recreatie appartementen

• Badmeesterwoning ombouwen tot recreatiewoning

• Voormalig kippenhok ombouwen tot kleine recreatiewoning

• Badhokjes onderzoeken mogelijkheden te denken aan wellness, 
kleedruimtes voor daggasten, loungeruimte, opbergruimte t.b.v. 
exploitatie, fietsenstalling met oplaadpunt, was/droogruimte, 
mini toeristisch en entertainment punt etc. 







Installaties

• Zonnepanelen op daken en langs sloot zuidzijde

• Warmtepomp

• Toegang op afstand, slimme meters, elektronische 
deursloten

• Ledverlichting, waterbesparende kranen

• Hoge isolatiewaarde

• Warmte terugwin installatie

• Laadpalen

• Sedumdaken

• Etc.



Waarom Vakantiepark 
Zwembad Uithuizen?

Veelzijdige natuur en excursiemogelijkheden
zoals:

• Dijk en waddengebied

• Uithuizerwad, Noordkaap Groningen

• Bezoek vanaf Eemshaven aan Borkum of 
Noorwegen (minicruise)

• Strand Schildmeer, national park 
Lauwersmeer

• Schiermonnikoog

• Bezoek Pieterburen



Een luxe, 
onbezorgde 
vakantie en toch 
een minimale 
footprint

• Geschiedenis en gebruik van het 
natuurzwembad

• Welness

• Cultuur in en rond steden als Groningen 
en dorpen als Appingedam

• Menkemaborg en vele andere
bezienswaardigheden



Hoe vinden gasten ons?
• Eigen website / 

reserveringssysteem

• Channelmanagers / channels

• Platforms / touroperators

• Social media (FB, Instagram, 
Linkedin)

• Google adwords

• Aanmelding bij gratis websites 
(recreatie, review, duurzaamheid)

• Nieuwsbrief/mailings

• Acties / arrangementen

• Kleinschalige evenementen

• Deal crowdfunder

• Lokale media

• Samenwerkingen

• Influencers/ambassadeurs

• VVV etc



Enkele 
voorbeelden:

• Booking.com

• Airbnb

• Zoover.nl

• Tripadvisor

• Visitgroningen

• Visitwadden

• Ontdeknoordgroningen

• Bookdifferent

• Qenner

• Traumferienwohnungen



Inkomsten d.m.v.:

• Verhuur van recreatieve accommodaties

• Verhuur welness

• Openstellen zwembad

• Samenwerking met partijen te denken aan 
excursie(s)(pakketten), fietsverhuur, 
broodjesservice via lokale bakker, 
natuurmonumenten? Etc.



Wat is er nodig?

• Financiering

• Bouw verhuur accommodaties

• Faciliteiten/voorzieningen 
(zwembad, welness, toeristen info, 
oplaadpunten, etc)

• Technisch beheer / trouble shooter

• Terrein onderhoud

• Schoonmaak/ linnengoed

• Website/reserveringssysteem

• Online/offline zichtbaarheid



Kernactiviteiten

Het bouwen en runnen van een 
duurzaam, 0 op de meter 
vakantiepark met natuurzwembad

Wat doen we zelf?

• Bouw en ontwikkeling, marketing, 
verhuur, gasten contact (op 
afstand), product/concept 
ontwikkeling, aangaan 
samenwerkingen, administratie

Wat besteden we uit?

• Terrein onderhoud, technisch 
beheer, trouble shooting, 
schoonmaak/linnengoed, 
boekhouding/belastingdienst, 
excursies, onderdelen van de 
marketing



Partners

• Beheerder

• Hovenier / groenvoorziening

• Schoonmaakbedrijf / linnengoed

• Lokale partijen voor excursies, fietsverhuur, 
bakker, etc

• Gemeente, provincie

• Buren

• Financier & boekhouder / fiscalist



De Cijfers







SWOT-Analyse
Sterktes

• Unieke combinatie van kleinschalig 

vakantiepark met eigen 

natuurzwembad en welness

• Vakantiepark met een verhaal / 

interessante geschiedenis

• Super duurzaam, 0 op de meter 

park

• Unieke ligging, midden in het groen 

en toch op 5 min. afstand van 

Uithuizen met alle voorzieningen

• Beheerder met goede technische 

kennis en passie voor het project

• Gemeente die enthousiast is over 

de plannen

• Eigenaren hebben specifieke kennis 

en ondernemerservaring in bouw-

en recreatiebranche 

Zwaktes

• We doen werkzaamheden in eigen 

beheer

• Maar 1 beheerder en geen team

• Relatief klein park, daardoor 

samenwerkingen mogelijk lastiger 

te realiseren

• Fysiek afstand woonplaats 

eigenaren tot park

Kansen

• Noord-Groningen als nieuw te 

ontdekken toeristisch gebied

• Duurzaamheid wordt voor een 

groter wordende groep gasten een 

belangrijk argument om mee te 

wegen bij het kiezen van een 

vakantiebestemming

• Door stijgende vliegprijzen en 

dreiging van (nieuwe) pandemieën 

kijken steeds meer mensen voor 

een vakantiebestemming dichter bij 

huis

• Groeiend aantal korte vakantie in 

eigen land

Bedreigingen

• Inflatie

• Oorlog Oekraïne

• Steeds verder toenemende 

spanningen in de wereld tussen 

landen / grootmachten

• Steeds meer recreatieve bedrijven 

springen in op duurzaamheid

Oplossingen 

• Goede samenwerkingen met lokale partijen, ondernemers en buren

• Goede automatisering en digitalisering (zoals bijv. elektronische deursloten)

• Bouwwerkzaamheden zoveel mogelijk prefabriceren

• Slim bouwen en voldoende vroeg inkopen om grote prijsstijgingen voor te zijn

• Voorop lopen in duurzaamheid door dit in alles door te voeren  


